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Aulas de tênis 
em escola rural

As secretarias de Esporte e Educação de Joinville estão realizando 
uma experiência inédita nas aulas de iniciação desportiva ao levar a 
prática de tênis a alunos da região rural na Escola Municipal Sete de 
Setembro, na Estrada Bonita, bairro Rio Bonito.

São 31 meninos e meninas do 1º ao 5º ano do ensino 
fundamental, na faixa etária dos 6 aos 11 anos, que recebem 
semanalmente aulas de tênis dentro do Programa de Iniciação 
Desportiva (PID), da Secretaria de Esportes (Sesporte). A parceria 
nasceu por iniciativa da escola, que percebeu o potencial 
interesse das crianças por práticas esportivas.

O tênis foi escolhido de forma aleatória, por ser a modalidade 
que a Secretaria de Esportes tinha em aberto, e caiu em pleno 
gosto da criançada. 
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Dia da Árvore 
é celebrado 
com evento no 
Espinheiros

Águas de Joinville lança edital de concurso
A Companhia Águas de Joinville lançou o edital do concurso público para preenchimento de 7 vagas para cargos 

de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 1.708,43 a R$ 8.483,00. 
São duas vagas para assistente em suporte administrativo, uma para operador de estação, uma para técnico 
em edificações, uma para técnico em saneamento, uma para analista contábil e uma para analista de compras e 
licitações. Haverá formação de cadastro de reserva para outros cargos. As inscrições vão até 16 de outubro e devem 
ser feitas somente pelo site https://sociesc.selecao.net.br. 

Comunidade quilombola recebe rede de esgoto 
         O atendimento social da Companhia Águas de Joinville levou à comunidade quilombola 
do Caminho Curto, em Pirabeiraba, uma importante conquista. Em parceria com a ONG 
Engenheiros Sem Fronteiras, a rede interna de esgoto foi entregue aos moradores do local. O 
propósito é garantir saneamento básico e saúde para todas as esferas da cidade. O trabalho 
com as crianças na comunidade Caminho Curto começou em 2016. Mas o esgoto a céu aberto 
sempre incomodou os voluntários da Águas de Joinville, que se preocupavam com a saúde dos 
moradores da região. Várias instituições foram acionadas para tentar resolver o problema. Uma 
delas foi a ONG Engenheiros sem fronteiras, que se disponibilizou a realizar o projeto. 

Neste sábado, 21 de 
setembro, data em que 
se comemora do Dia da 
Árvore, a Prefeitura de 
Joinville, por meio da 
Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente (SAMA) 
vai realizar ações de 
educação ambiental, 
com a participação da 
comunidade do bairro 
Espinheiros. 

A programação terá 
início às 8 horas, no 
Centro de Educação 
Infantil (CEI) Espinheiros 
(rua Agostinho dos 
Santos, 568), com doação 
de mudas pelo projeto 
“Adote uma Árvore”, 
desenvolvido pela SAMA.  
Além da distribuição de 
mudas, serão repassadas 
informações sobre a 
importância das árvores 
com relação à qualidade 
de vida, função ecológica 
e a sua importância para 
a fauna local. 
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Segurança no trânsito é destacada
Uma semana para conscientização e prevenção. Esta é a proposta da 

comemoração da Semana Nacional de Trânsito em Joinville, que segue até o dia 
25 de setembro. Realizada pela Escola Pública de Trânsito de Joinville (Eptran), 
do Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans), as atividades destacam 
ações educativas, como a realizada na quarta-feira (18/9), na Escola Municipal 
Professora Lacy Luíza Flores, no bairro Itinga. No local foi feita simulação de um 
acidente de trânsito, com a presenta da equipe do Samu. 

Os socorristas também realizam uma exposição com os equipamentos 
utilizados e explicam o funcionamento de cada um. A Polícia Civil também 
falou a respeito da conduta das crianças, aplicando o uso do cartão verde 
ou vermelho, da campanha Jeito Catarinense, da Associação Catarinense de 
Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert).

Joinville será sede do 2º Festival Paralímpico. O evento acontece neste sábado 
(21/09). Pelo segundo ano consecutivo, a cidade foi uma das 70 escolhidas para sediar 
o evento, devido a sua importância no cenário paradesportivo. O festival é realizado 
pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio de uma parceria com a Secretaria 
de Esportes de Joinville (Sesporte). A partir da 9 horas, cerca de 150 crianças dos 8 aos 
17 anos vão se reunir no Centreventos Cau Hansen para experimentação do esporte 
adaptado. Serão oferecidas as modalidades de bocha paralímpica, tênis de mesa e 
vôlei sentado. A programação será encerrada às 11 horas.

A Secretaria da Saúde realiza uma 
ação de conscientização nas regiões 
próximas às matas e áreas rurais de 
Joinville. A ação faz parte do Plano de 
Enfrentamento da Febre Amarela e 
conta com a participação pelos agentes 
de saúde e de combate a endemias. As 
informações passadas pelos moradores 
vão ajudar a Secretaria de Saúde no 
levantamento dos dados sobre possíveis 
epizootias e a detecção da circulação 
do vírus no município, além da busca 
ativa nessas pessoas que ainda não se 
vacinaram.

Saúde realiza ações 
contra a febre amarela

Joinville sedia o 2º Festival Paralímpico
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RAINHA DA FESTA DAS FLORES
Candidatas podem se inscrever

Até o dia 23 de outubro, estão abertas as inscrições para o concurso da rainha e 
princesas da 82a Festa das Flores de Joinville. A realeza será eleita no evento deste 
ano e, durante o seu mandato, vai representar a cidade e a Festa das Flores de 2020. 

Para participar do concurso, é preciso ter idade entre 20 e 28 anos, ser brasileira ou 
naturalizada, morar em Joinville há pelo menos dois anos, ser solteira, sem filhos e 
ter ensino médio completo. Além disso, não é permitida a participação de ex-rainhas 
de qualquer edição anterior, tampouco princesas da 81a Festa das Flores.

Para se inscrever, as interessadas devem comparecer na Secretaria de Cultura e 
Turismo de Joinville (SECULT), no Centreventos Cau Hansen (rua Orestes Guimarães, 
601 – 3o andar – América), de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, munidas da 
ficha de inscrição e termo de concordância preenchidos e assinados, junto com a 
documentação solicitada no regulamento do concurso. Todos os documentos estão 
disponíveis para consulta e download no site www.festadasflores.com.br. 

 

FESTIVAL ESCOLAR  
DE DANÇA COM 

INSCRIÇÕES ABERTAS

Até o dia 07 de outubro, estão abertas 
as inscrições para o 27º Festival Escolar 
de Dança de Joinville. O evento será re-
alizado no dia 26 de outubro, no Teatro 
Juarez Machado e terá a participação de 
até 60 (sessenta) coreografias. 

As escolas interessadas deverão se 
inscrever exclusivamente pelo site da 
Prefeitura de Joinville  onde também 
está disponível o regulamento comple-
to do evento.  
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